
 

 

 
  

Mérgek 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Vaskaktusz mérge 

Fegyverméreg. Izomzatra ható,  
• gyors hatású (k6 kör),  
• közepes ideig tart (k6 óra).  
• Hatása semmi/gyengeség.  

 
Erő Állók. Gyors. Ügy. 
1/2 -2 3/4 3/4 
Ké Té Vé Var. 
-15 -20 -25 igen 

 
Ára: 75 réz 

 

 

Sivatag bosszúja 

Az egész szervezetet károsító 
ételméreg.  
• Lassú hatású (2k6 óra),  
• hosszú ideig tartó (k6 nap).  
• Hatása semmi/rosszullét, 

hasmenés, hányás. 
 

Erő Állók. Gyors. Ügy. Ake. 
1/2 -4 1/2 1/2 -2 
Ké Té Vé Cé Var. 
-20 -40 -40 -20 nem 

 
Sivatagi aggófűből készül. 
Ára: 1 ezüst 

 

Al Bahra-Kahrem (Haláltánc) 

Dzsad aljzószer, kontaktméreg. 
Fehéres színű balzsam, a halántéknál 
szokás a bőrbe dörzsölni.  
• Gyors hatású, (k6 kör) alatt hat,  
• közepes ideg tartó (k6 óráig),  
• súlyosabb esetben halált okoz,  
• enyhébb esetben bódulatot.  

A bódulat során a kábultság 
módosítói érvényesülnek, de pozitív 
módosítókkal. Azonban semmilyen 
képesség nem mehet 20 fölé. 

 
Erő Állók. Gyors. Ügy. Ake. 
+2 +2 +2 +2 +5 

Asztr. Ké Té Vé Var. 
+5 +15 +20 +25 igen 

 
A hatás elmúlásával émelygés tör 

az áldozatra. Ára: 5 arany 

A hómanók átka 

Fegyverméreg. Keringési 
rendszerre ható,  
• azonnali hatású (k10 szegmens) alatt 

hat.  
• Közepes ideig tartó (k6 óra).  
• Hatása semmi/gyengeség. 

 
Erő Állók. Gyors. Ügy. 
1/2 -2 3/4 3/4 
Ké Té Vé Var. 
-15 -20 -25 igen 

 
Ára: 1 ezüst. 
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II. szintű mérgek 

Kenderfű 

Légméreg. Az idegrendszerre hat.  
• Gyors hatású (k6 kör),  
• közepes ideig (k6 óra).  
• Bódulat/alvás. 

 
Erő Állók. Ake. Aszt. Int. 
1/2 3/4 -10 -10 -5 
Ké Té Vé Cé Var. 
-30 -30 -50 -30 nem 

 
 
Pipából is szívják kábítószerként, gyakori 

élvezete függőséget okoz. Kenderlevél és édes 
dohány elégetéséből készül. Ára: 1 arany. 

Futtató kenőcs 

Az emésztőrendszert támadó fegyverméreg.  
• Gyors hatású (k6 kör),  
• rövid ideig hat (k6X10 perc).  
• Hatása semmi/hirtelen hasmenések. A 

sarjas kaktusz virágából készül. Ara: 2 
ezüst. 

 

III.  SZINTŰ MÉRGEK 

Gyengítő 

Idegrendszerre ható fegyverméreg, de ételbe is 
keverhető.  

• Azonnali hatású (k10 szegmens).  
• Közepes ideig tart (k6 óra).  
• Hatása gyengeség/alvás.  
 
Erő Állók. Gyors. Ügy. 
1/2 -2 3/4 3/4 
Ké Té Vé Var. 
-15 -20 -25 igen 

 
Rémkígyó mérgéből készíthető.  
Ára: 4 ezüst 
 
 

 
 

Álomkenőcs 

Idegrendszerre ható fegyverméreg.  
• Azonnali hatású (k10 szegmens),  
• közepes ideig tart (k6 óra).  
• Hatása semmi/mély álom. Az 

erdőpilléktől zsákmányolható. Ára: 5 
ezüst. 

Altató 

Idegrendszerre ható fegyverméreg.  
• Gyorsan hat (k6 kör),  
• rövid ideig tart (k6X10 perc).  
• Hatása semmi/alvás. Enyhén zöldes 

színű zselé. 
Ára: 5 ezüst. 

 

Égető fegyver 

Keringésrendszerre ható fegyverméreg.  
• Azonnali hatású (k10 szegmens),  
• rövid ideig tart (k6X10 perc).  
• Hatása k10Fp-vesztés/émelygés. 

 
Erő Állók. Gyors. Ügy.  
3/4 -2 3/4 3/4  
Ké Té Vé Cé Var. 
-10 -20 -15 -10 igen 

 
Sziklakaktuszból készítik. 
Ára: 4 ezüst. 
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Endra bosszúja 

Idegrendszerre ható légméreg.  
• Gyors hatású (k6 kör).  
• Rövid ideig tart (k6X10 perc)  
• Hatása émelygés: 

 
Erő Állók. Gyors. Ügy.  
3/4 -2 3/4   
Ké Té Vé Cé Var. 

     
 

 
 

 
 
 

2005.02.26.  
Szerző: ismeretlen 
Forrás: Sárkányvár 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 
 

A cikk hiányos változata Kei-Lyah és Urakil 
Nakryd Mérgek című munkájának. 

 
 

  

 
 

 


